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Editorial

É com grande satisfação que apresentamos o número 31.2 da revista Psicologia: 
Ciência e Profissão.  Neste semestre, como anunciamos em editorial anterior, a 
revista encontra-se em um momento muito especial, o de consolidar sua inserção 
em diversas bases de dados, o que possibilitará ampliar a divulgação dos trabalhos 
e das pesquisas desenvolvidas pelos psicólogos e pesquisadores brasileiros. 

Além da base de dados PsycINFO, da American Psychological Association (APA), 
neste semestre, estaremos na base de dados SciELO – Scientific Electronic Library 
Online, na Redalyc Red de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, 
Espanha e Portugal, mantida pela Universidade Autônoma do Estado do México, e 
na Psicodoc, base de dados para a América Latina e Portugal e Espanha, mantida 
pelo Colégio de Psicólogos de Madri. Portanto, no caso específico das bases 
Redalyc e Psicodoc, estas atingirão principalmente o público latino-americano 
e íbero-americano, possibilitando um diálogo mais abrangente de temáticas e 
de questões comuns do conhecimento da Psicologia e da atuação profissional.

A aproximação com os países latino-americanos tem sido uma tônica do Sistema 
Conselho de Psicologia desde a criação da ULAPSI – União Latino-americana 
de Entidades de Psicologia. Os congressos promovidos pela ULAPSI constituem 
importantes espaços dessa aproximação, e se desdobram em diversas ações, com 
destaque para as aproximações com o Peru, em julho próximo, em atividades de 
cooperação, e a realização do IV Congresso da ULAPSI, que será realizado em 
Montevidéu, Uruguai, de 26 a 28 de abril de 2012, sob a temática Construyendo 
la Identidad Latinoamericana de la Psicología.

Parabéns para a Psicologia brasileira e latino-americana!
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